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предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и 
факторите на жизнената среда. 

• Усъвършенства се системата за мониторинг на жизнената среда, лабораторни 
анализи и изпитвания и контрол върху разпространението на продукти и стоки със значение за 
здравето. 

• Подобрява се здравето и се повишава качеството на живот на населението, чрез 
намаляване на преждевременната смъртност, заболяемостта от хронични незаразни болести и 
последствията от тях, свързани с рискови поведенчески фактори и нездравословен начин на 
живот. 

• Ограничава се заболяемостта и смъртността от заразни болести, чрез подобряване 
на ефективността на надзора, профилактиката и контрола. 

• Поддържа се висок имунизационен обхват и бърз отговор при възникване на 
епидемични ситуации. 

• Поддържа се готовност за посрещане на грипна пандемия, взривове и епидемии от 
други заразни болести. 

• Опазва се страната от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен 
потенциал и се поддържа готовност за адекватна реакция при възникнали здравни заплахи от 
биологично естество. 

• Организира се защита на населението от инциденти с химични и радиоактивни 
материали от естествен, случаен или умишлен характер. 

• Повишава се информираността на населението за влиянието на рисковите фактори 
и поведение върху здравето. 

Целевите стойности за изпълнение на показателите по политиката са отчетени, на 
база постигнати резултати по съответните бюджетни програми, включително работата по 
проекти и програми, проведените методична, консултативна и експертна помощ. 

Отговорност за изпълнението носят заместник-директора на инспекцията, главния 
секретар, директорите на дирекции „Медицински дейности“, „Надзор на заразните болести“, 
„Профилактика на болести и промоция на здраве“, „Обществено здраве“, „Лабораторни 
изследвания“, „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ и 
началниците на отдели по дирекции. 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА „ДИАГНОСТИКАТА И 

ЛЕЧЕНИЕТО“ 
Цел на политиката: осигуряване на равен достъп и добро качество на 

медицинската помощ на гражданите от областта. 
Оперативни цели: 
Оперативните цели са формулирани съобразно приоритетите на националните 

стратегически и програмни документи за стабилно развитие на България. В приоритет 
„Здравеопазване“ по специфичните препоръки на Съвета на Европа се цели оптимизиране 
на болничната и развитие на извънболничната мрежа, ефективно здравно обслужване, 
обвързано с ценообразуването и финансирането. 

• В съответствие с Наредба 49 за основните изисквания, на които трябва да отговарят 
устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и 
домовете за медико-социална дейност се събира, поддържа, анализира, агрегира и предоставя 
информация за: брой легла, класифицирани по видове за задоволяване на потребностите от 
болнична помощ, включително по спешност; детайлизирани структури с брой клиники и 
отделения с цел подобряване достъпа до здравна помощ на всички нива. 

• По методиката за субсидиране на лечебните заведения със средства от бюджета се 
осъществява контрол и се събира и анализира информация, свързана с разходването на 
публични средства в лечебните и здравните заведения на територията на областта. 

За постигане на стратегическите цели в политиката за равен достъп и добро 
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медицинско обслужване системно се събира и обобщава здравна информация и се изготвя 
демографски анализ.  

• Проучват се и се установяват потребностите в областта от лекари, лекари по 
дентална медицина, фармацевти и други медицински и немедицински специалисти с висше 
образование и се предлагат на министъра на здравеопазването броя на местата за 
следдипломно обучение. 

• Организира се и се контролира дейността по медицинската експертиза и на 
регионалната картотека на медицинската експертиза. 

• Събира се, обработва се и се предоставя медико-статистическа информация за 
дейността на лечебните и здравните заведения.  

• Оказва се методична помощ и контрол при внедряването и поддържането на 
единни информационни системи за отчетност на лечебните и здравните заведения.  

• Изработват се анализи и се прави оценки на здравно-демографските процеси на 
територията на региона, необходими за формирането на регионална здравна политика. 

• Събира се, обработва се и се предоставя финансово-икономическа, статистическа 
информация за дейността и ресурсното осигуряване на лечебните и здравните заведения на 
територията на региона. 

Отговорност за изпълнението на политиката носят заместник-директора на 
инспекцията, главния секретар, директорите на дирекции „Медицински дейности“, 
„Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ и началниците на отдели 
по дирекции. 

 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА „ЛЕКАРСТВЕНИТЕ 

ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ“ 
Цел на политиката: Осигуряване на лекарствени продукти и медицински изделия, 

които отговарят на стандартите за качество, безопасност и ефикасност. 
Оперативни цели: 
В съответствие с нормите за производство, разпространение и отпускане на 

лекарствени продукти и медицински изделия се осъществява контрол и мониторинг на 
качеството, безопасността и ефикасността. 

• Издават се разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от 
лекари, лекари по дентална медицина и фелдшери съгласно Наредба № 5 от 2011г. за 
условията и реда за получаване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени 
продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти. 

• Контролира се заявяването, разпределението и разхода на лекарствени продукти, 
заплащани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването за лечение на 
коагулопатии и парентерално хранене на пациенти със „синдром на късото черво“.  

• Контролира се дейността на лечебните и здравните заведения по осъществяване на 
метрологичен контрол върху медицинската техника и апаратура. 

• Контролират се обектите за търговия на едро и дребно с лекарствени продукти по 
реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.  

• Осъществяват се дейности по контрол предвидени в Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите и нормативните актове по прилагането му. 

Отговорност за изпълнението на политиката носят заместник-директора на 
инспекцията, главния секретар, директорите на дирекции „Медицински дейности“, 
„Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ и началниците на отдели 
по дирекции. 

 



 4 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ 
 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ДЪРЖАВЕН ЗДРАВЕН КОНТРОЛ“ 
Цел на програмата:  
Осигуряване на безопасна жизнена среда и предприемане на навременни и 

адекватни мерки за отстраняване на възникналите рискове за здравето на хората. 
Повишаване ефективността на държавен здравен контрол и достигане високо ниво 

на съответствие с националните и европейски изисквания на обектите с обществено 
предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и 
факторите на жизнената среда. 

Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез 
намаляване на рисковите фактори, свързани с тютюнопушене и нездравословен модел на 
хранене. 

Показателите по изпълнение на дейностите на дирекциите по бюджетна 
програма „Държавен здравен контрол” се намират в Приложение № 1. 

 
ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” 

Оперативни цели: 
• Осъществяване на здравен контрол на обектите за производство и търговия на едро 

и дребно с лекарства; 
• Съгласуване на проектна документация на обекти за производство и търговия с 

лекарства; 
• Издаване на хигиенни заключения на аптеки и складове за лекарства; 
• Издаване на удостоверения за регистриране на дрогерии. 
Продукти/услуги, предоставени по програмата – постигнати резултати при 

изпълнение на дейностите за тяхното предоставяне: 
Брой обекти подлежащи на контрол – 1 099; за периода са закрити 95 и разкрити 85; 
Външни фактори, които са оказали въздействие върху постигането на целите 

на програмата: 
• Увеличаване броя на опасните продукти и стоки и необходимостта от повишаване 

взискателността на контрола на пазара; 
 
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” 

Оперативни цели: 
• повишаване и провеждане на ефективен здравен контрол в обектите с обществено 

предназначение, продуктите, стоките и дейностите със значение за здравето на човека и 
факторите на жизнената среда в съответствие с националните и европейските изисквания. 

• извършване на независима, компетентна и прозрачна инспекционна дейност при 
спазване на утвърдените стандартни процедури, ръководства и указания на Министерство на 
здравеопазването; 

• провеждане на системен мониторинг и оценка на факторите на жизнената среда с 
оглед предотвратяване възможните рискове за здравето на населението; 

• предоставяне на своевременна и достоверна информация на обществеността; 
• извършване на лабораторни анализи на опасни продукти и стоки със значение за 

здравето. 
Осигуряване на устойчиво развитие и укрепване на капацитета на общественото 

здраве чрез: 
• Провеждане на дейности на регионално ниво по Национална програма за 

намаляване на въздействието на радон в сгради върху здравето на българското население.  
• Провеждане на системни дейности за подготовка и повишаване квалификацията на 

кадрите. 
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Продукти/услуги предоставени по програмата – описание на постигнатите 
резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне 

Контрол на обекти с обществено предназначение: 
Системен здравен контрол 
• Oсъществени са проверки върху продукти, стоки, дейности със значение за 

здравето на човека и факторите на жизнената средa. 
Извършени тематични проверки обективизиращи: 

• Предоставяне на питейна вода в детски и учебни заведения – 01.03-30.09.2018год. 
• Спазване изискванията на Регламент 528/2012 към биоцидните препарати, 

използвани за дезинфекция на води в плувни басейни. 
• Състояние на открити водни площи. 
• Състояние на откритите плувни басейни. 
• Готовност на учебно-възпитателните заведения за новата 2018/2019 учебна година. 
• Проверки на всички обекти за производство на козметични продукти, находящи 

се на контролираната от СРЗИ територия, за спазване разпоредбите на чл.8 „Добра 
производствена практика“ от Регламент (ЕО) №1223/2009 г. 

• Проверка на производители на биоцидни препарати. 
• Спазване изискването за забрана за предоставяне на масовия потребител на 

прекурсори на взривни вещества под ограничение съгласно чл. 23 от ЗЗВВХВС и 
задължението за поставяне на етикет на прекурсорите на взривни вещества под 
ограничение. 

Насочен здравен контрол  
На всички постъпили сигнали и жалби за наличие на опасни стоки на пазара, 

отклонения от действащите норми на факторите на жизнената среда, въздействие на 
нейонизиращи лъчения и дейности със значение здравето на човек е отговорено в срок. 

Административно-наказателна дейност: През 2018 г. за констатирани 
несъответствия с действащото здравно законодателство към отговорните лица са 
предприети принудителни административно-наказателни мерки: предписания, актове за 
установени административни нарушения, заповеди за спиране (временно спиране) на обекти 
с обществено предназначение (части от тях), дейности, продукти и стоки със значение 
здравето на човека. 

Контрол и мониторинг на продукти и стоки със значение за здравето на 
човека: 

Бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – извършени са 
проверки и са взети проби от водоизточници в обекти за производство на бутилирани води и 
бутилиращи предприятия. Извършени са проверки и са взети проби от бутилирани води от 
обекти за обществено хранене и търговия с храни. 

Козметични продукти и санитарно-хигиенни материали 
Всички постъпили уведомления от митници за внос на козметични продукти и 

санитарно-хигиенни материали са отработени в срок.  
Контрол на химични вещества, смеси и изделия, в т.ч. биоциди и прекурсори 

на взривни вещества – за периода е осъществен засилен контрол при внос на текстил и 
облекла с произход трети страни, както и засилен контрол при внос на цимент и смеси, 
съдържащи цимент, с произход трети страни. 

Изготвени са становища относно процедура по издаване на решение за удобряване 
на доклад по безопасност за предприятия с висок рисков потенциал. 

Дейности със значение за здравето на човека: 
Поддържане чистотата на населените места от общините 
Извършвани са регулярни проверки. Сигналите са отработени. Уведомени са 

компетентните институции. 
Спазване изискванията за осигуряване на здравословно хранене на групи от 



 6 

населението – осъществени са проверки за спазване на изискванията и на всички постъпили 
сигнали е отговорено в срок. 

Спазване на установените с нормативен акт забрани и ограничения за 
тютюнопушене – извършени са проверки и са организирани нощни дежурства. 

Служби по трудова медицина: 
Обхваната е дейността на всички регистрирани служби по трудова медицина на 

територията на гр. София. 
Показатели за разрешения – през годината няма издадени разрешителни за 

дейности по разрушаване или демонтаж на азбест и/или азбестосъдържащи материали.  
Фактори на жизнената среда: 
Води, предназначени за питейно битови нужди 
Мониторинга е осъществен в съответствие с законово определените изисквония и 

обем. Участие в проверка на Европейската комисия по чл.35 от Договора за ЕВРАТОМ. 
Води за къпане – открити водни площи и басейни 
Изпълнените дейности са надвишават залегналите в плана. Взето участие в 3 

междуведомствени комисии. 
Минерални води, предназначени за пиене или ползване за профилактични, 

лечебни и хигиенни нужди, курортни ресурси 
Всички минерални водоизточници вписани в регистъра на обектите с обществено 

предназначение са проверени в съответсвие със степента на риска и дадените указания от МЗ. 
Не са констатирани отклонения; 

Работено е по процедури за определяне на санитарно-охранителна зона около 
находище на минерална вода. 

Шум и вибрации в жилищните, производствените и обществените сгради 
На всички постъпили сигнали е отговорено в съответствие с дадените ни 

компетенциии, след предприемане на законово-определените действия. Взето участие в 
съвместни проверки с други институции, включително и в извън установеното работно 
време. 

Нейонизиращи лъчения – извършено е мониторингово наблюдение по отношение 
на нивото на електромагнитни полета, на обекти, разположени в близост до детски, учебни 
и лечебни заведения. Изготвени са писменни доклади до Софийска градска прокуратура с 
данни за подадените жалби от граждани за излъчване на ЕМП от антени и антенни 
ретранслатори на мобилни оператори и резултатите от направените измервания. 

Други дейности: 
Национална програма за намаляване на въздействието на радон в сгради 

върху здравето на българското население  
•  поставени са 32 пасивни детектори за пасивно измерване на радон и са събрани 30 

бр. детектора (сензора) от четвърта фаза (зимен сезон) на проучването на корекционните 
фактори на сезонните вариации на концентрациите на радон; 

•  определен е Областен координационнен съвет и са утвърдени правила за работа на 
същия; 

• изготвен е отчет до МЗ във връзка с изпълнение на дейности по Национален план за 
действие за намаляване на риска от облъчване от родон 2018-2022 г. и оползотворяване на 
средствата за финансовото му обезпечаване. 

• Предоставени са информации за сайта на инспекцията, относно приетата Стратегия 
за намаляване на риска от облъчване от радон 2018 - 2027год. и Национален план за действие 
за намаляване на риска отоблъчване от радон 2018 – 2022 год., областен координатор и 
обобщена справка от измерванията на обемна активност на радон в жилища на територията на 
гр. София за периода 20.03.2017 – 20.03.2018 год. и резултатите от проведеното предварително 
национално проучване на нивата на радон в сгради на територията на София-град за периода 
2015-2017 год.; 
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ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” 
Оперативни цели: 
• опазване на общественото здраве, осигуряване на безопасна жизнена среда и 

предприемане на навременни и адекватни мерки за отстраняване на възникналите рискове за 
здравето на хората, чрез провеждане на ефективен и качествен лабораторен контрол; 

• разширяване на обема и обхвата на лабораторните изследвания, чрез внедряване и 
прилагане на методи за извършване на системен мониторинг върху факторите на жизнената 
среда и оценка безопасността на продуктите и стоките, имащи значение за здравето на човека; 

• поддържане системите за управление на акредитираните Орган за контрол вид А 
(ОКА) и Лабораторен изпитвателен комплекс (ЛИК), в съответствие с изискванията на БДС 
EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;  

• участие в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност; 
• поддържане на пазарно-ориентиран подход към дейностите на лабораторния 

контрол и задоволяване на потребности на клиентите, чрез високо качество на предлаганите 
услуги. 

Продукти/услуги, предоставени по програмата – постигнати резултати и 
изпълнени дейности за тяхното предоставяне 

За опазване здравето на гражданите и за обективизиране на държавния здравен 
контрол са извършени планираните за годината задачи. Проведени са лабораторни дейности 
по искане на физически и/или юридически лица: 

Изследвания на факторите на жизнената среда: 
• води, предназначени за питейно-битови нужди – чрез контролен мониторинг е 

проверено качеството на подаваната към потребителите вода. Изпълнена е съвместната 
мониторингова програма със „Софийска вода” АД. Отчита се увеличаване броя на пробите 
по ДЗК и срещу заплащане. Нараства и процентът на констатираните несъответствия;  

• води, предназначени за къпане – за проверка на качеството им, в началото на 
сезона за ползване, са проведени микробиологични анализи, при които не са установени 
несъответствия; 

• минерални води, предназначени за пиене – извършен е микробиологичен 
мониторинг. Броят на изследваните пробите се увеличава, както и процентът на 
несъответствия;  

• води от плувни басейни – анализирани са всички предоставени по план проби. 
В някои от тях са отчетени несъответствия в показателите, имащи значение за здравето на 
хората и особено на децата. Намалява броят на пробите – по ДЗК и по заплащане. Понижава 
се и процентът на отклоненията; 

• въздух – извършен е мониторинг на атмосферни замърсители. Пробонабрани и 
анализирани са проби от фини прахови частици РМ2,5 и РМ10, в които са установени 
отклонения; 

• шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии – 
изпълнена е програмата за мониторинг на уличен шум. Проведени са измервания и за 
опазване на акустичния комфорт през летния сезон. Запазва се сравнително постоянен броят 
на измерванията за шум и вибрации по здравен контрол и по искане на клиенти. Намалява 
процентът на несъответствия; 

• нейонизиращи лъчения в жилищните, обществените сгради и урбанизираните 
територии – извършен е планираният мониторинг на електромагнитни полета, без 
констатирани отклонения от нормативните изисквания. Изготвен е годишен доклад; 

• химични фактори, осветление, микроклимат и др. – изследвани са основно по 
искане на клиенти. Отбелязва се намаляване търсенето на услугите. 

Контрол на продукти и стоки със значение за здравето на човека: 
• козметични продукти - анализирани са предоставените по план проби, които 

са без несъответствия. Запазва се сравнително постоянен броят на постъпващите проби; 
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• бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води – проведени са 
изследвания за спазване нормативните изисквания по отношение на тяхната химична и 
микробиологична безопасност. Броят на анализираните проби се увеличава. Процентът на 
несъответствия намалява, както в пробите по ДЗК, така и в тези по заплащане; 

• химични вещества и смеси – най-голям е делът на изследваните мостри от 
детергенти по искане на клиенти. Намалява броят на постъпващите проби, както и процентът 
на несъответствията;  

• храни и предмети, предназначени за контакт с храни – увеличава се броят на 
изследваните проби по микробиологични показатели и намалява по химични. Констатират се 
нарушения при химичните изследвания. 

Изследвания по показатели за контрол на дейности със значение за здравето на 
човека: 

• оценка на храненето в организирани колективи – запазва се броят на обектите, 
обхванати с физиологичен контрол. Процентът на заведенията, отговарящи на изискванията се 
се задържа сравнително постоянен;  

• оценка готовността на децата за училище преди постъпването им в първи клас – 
диагностицирани са деца за училищно обучение. Регистрирани са отделни случаи с оценка 
училищна незрялост, по някои от обследваните показатели; 

• токсикологични и физиологични изследвания – проведени са профилактични 
физиологични и клинико-лабораторни изследвания на работещи с вредни вещества. Не са 
установени отклонения. 

Други изследвания: 
• проби от производствена среда и персонал (отривки) – извършени са 

микробиологични анализи по искане на клиенти. Броят на постъпилите проби се увеличава, 
както и процентът на регистрираните несъответствия. 

Насочен контрол: 
По сигнали на граждани са проведени необходимите лабораторни изследвания. 

Анализирани са проби от питейни и бутилирани води, води от плувни басейни. Броят на 
сигналите и нсъответствията се запазва сравнително постоянен, с изключение на водите, 
предназначени за питейно-битови цели, при които се регистрира увеличение. По жалби са 
измерени нивата на проникващи в жилищата шум, вибрации и електромагнитни полета, 
като броят им се запазва приблизително постоянен. Най-много са жалбите за наднормени 
нива на шум. 

Дейности, свързани с акредитирания орган за оценяване на несъответствието: 
• Подготвен и одобрен е план за преход на ЛИК от акредитация, съгласно БДС EN 

ISO/IEC 17025:2006 към БДС EN ISO/IEC 17025:2018 от ИА БСА. Документация е приведена 
в съответствие. 

• От Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ са проведени: 
- оценка на място за преакредитация на ОКА (м. януари) и първи планов надзор (м. 

декември), при които не са констатирани несъответствия, съгласно изискванията на БДС EN 
ISO/IEC 17020 и Ръководство ILAC P 15:07. 

- първи планов надзор на ЛИК (м. септември) по стандарт БДС EN ISO/IEC 17025. 
Регистрираните несъответствия са закрити. 

• В съответствие с изискванията на посочените стандарти, дирекцията участва в 
изпитвания за пригодност. Получените доклади са удовлетворителни и доказват добра 
компетентност.  
 
ДИРЕКЦИЯ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” 

Контролна дейност: 
• Извършени проверки на обектите с обществено предназначение по чл. 56 от 

Закона за здравето. 
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• Извършени инспекции по сигнали за нарушение на чл. 55 и 56 от Закона за 
здравето и за чистотата на атмосферния въздух 

• Извършени проверки по сигнали в обекти за хранене и развлечения. 
• Мониторинг на периодичният печат за нерегламентирани реклами на алкохол 

(чл. 55 от Закона за здравето). 
• Извършени проверки за контрол по Наредба № 10 за здравните изисквания при 

изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания в училищата. 
 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОМОЦИЯ И ПРЕВЕНЦИЯ НА НЕЗАРАЗНИТЕ 
БОЛЕСТИ“ 

Цел на програмата:  
Подобряване здравето на населението и повишаване качеството на живот чрез 

намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемостта и последствията за здравето 
от основните хронични незаразни болести, свързани с рисковите фактори – тютюнопушене, 
злоупотреба с алкохол, нездравословен модел на хранене и ниска физическа активност. 

 
Дейностите на дирекциите по бюджетна програма „Промоция и превенция на 

незаразните болести” са дадени в Приложение № 2. 
 

ДИРЕКЦИЯ „ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО” 
Оперативни цели: 
• Подобряване информираността на населението за основните рискови фактори, 

които имат отношение към сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ), онкологичните заболявания, 
диабета, хроничните белодробни болести (ХББ) и др.;  

• Повишаване компетентността на медицинските и немедицински специалисти и 
изграждане на капацитет и умения за консултиране и подкрепа с цел превенция на основните 
хронични незаразни болести (ХНБ): ССЗ, онкологични, ХББ, диабет;  

• Редуциране нивото на общите за ХНБ най-често срещани рискови фактори, чрез 
намаляване на разпространението на тютюнопушенето;  

• Намаляване на преждевременната смъртност, заболеваемост и последствията за 
здравето (инвалидизация) от основните ХНБ;  

• Подобряване на оралното здраве на децата и намаляване на интензитета на зъбния 
кариес;  

• Осигуряване на равен достъп на уязвимите групи до услуги и дейности, свързани с 
промоция на здравето, намаляване на факторите на риска и превенция на хроничните 
незаразни болести.  

Дейности по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 
2014-2020 г. (НППХНБ), приета с Решение № 538 от 12.09.2013 г. от МС: 

„Тютюнопушене“: Организирани са кампании сред ученици, студенти, медицински 
специалсти и трудови колективи. Проведени са тренинги, лекции и здравни беседи пред 
ученици; 

„Злоупотреба с алкохол“: Проведени са обучения, състезание и викторина в столичен 
район с ученици. 

„Хранене и Физическа активност“ – Извършен е контрол на храненето в държавни 
и частни детски кухни. Изготвени са анализи на организираното хранене на децата и 
учениците. Направени са анкетни проучвания сред родители в детски градини и служители в 
трудов колектив. Организирани са спортни състезания и междучасия в градини и училища. 
Организирани са срещи с майки-кърмачки и бременни.  

През годината дирекцията проведе семинари с медицински специалисти от учебните 
заведения по различните модули на програмата. 

Оценка на състоянието на атмосферния въздух в град София - Изготви се доклад 



 10 

за качеството на атмосферния въздух и здравното състояние на населението. 
Мониторинг на нивото на шума в София - Изготви се нова програма за мониторинг 

на шума в София и доклад за шумовото натоварване . 
Национална програма за профилактика на самоубийствата в България: По 

програмата се представиха презентации и интерактивно обучение на ученици както и работа с 
онлайн платформа за регистрация на суицидни действия, по проект на НЦОЗА. Проведено е 
проучване сред ученици. Изготвен е анализ. 

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 
България: Оказана е организационно-методична помощ на медицински специалисти от 
учебни заведения по повод регистрирани случаи на туберкулоза и беседа сред ученици. 

Национална кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа“- 
Организирано е обучение с интерактивна игра. Проведени са лекции и здравни беседи с 
ученици. 

Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към 
етническите малцинства - Проведени са родителски срещи с родители и обучения на 
ученици от ромска общност по актуални здравни проблеми.  

Национална програма „Профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 
18 години в Република България“ 2015 – 2020 г. Проведено е анкетно проучване сред 
ученици за оралната хигиена и изготвен анализ.  

Национална програма за първична профилактика нa рак на маточната шийка в 
Република България: Проведен е семинар и викторина в Боровец с участието на външен 
лектор и майки на момичета от СРЗИ на 10-12 г. и децата. 

Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани 
инфекции (2017 – 2020 г.). Организирани са кампании, конкурси, панахида и обучения в 
училища, разпространени са презервативи и здравно-образователни материали. 

Изготвиха се два анализа на здравословното състояние, физическото развитие и 
диспансерно наблюдение на децата, посещаващи детските заведения и на учениците . 

Изпълнение на дейности по Работна програма на Националния съвет за 
превенция на престъпността: Установиха се контакти със секретарите на МКБППМН към 
райони с преобладаващо ромско население . 

Регионална програма „Профилактика на гръбначните деформации при 
учениците”: Проведе се скрининг на деца от специалисти-кинезитерапевти от катедра „ТМ на 
кинезитерапия“ от НСА и е изготвен доклад. 

Регионална програма “Профилактика на затлъстяването при деца от 3 до 7 
години“: Проведени са кулинарни състезания в детски градини. 

Дейност на Кабинети: 
В Кабинета за Психологическо консултиране „Доверие” са извършени: 
-186 бр. Консултации. На горещия телефон съдействие са потърсили 120 лица. 
Консултативен кабинет за преодоляване на тютюневата зависимост: 
Към кабинета са се обърнали 105 активни пушачи. На телефона за консултиране са 

потърсили помощ 138 лица. 
Оказване на организационно-методична помощ на медицински специалисти по 

промоция на здраве в училища и детски заведения; 
Социологически проучвания – „Изследване на общественото мнение в Столична 

РЗИ“ и проучване сред ученици от горен курс на обучение – изготвени са анализи. 
По Програма CAF се проведе изследване на удовлетвореността на служителите на 

Столична РЗИ и се изготви анализ на резултатите. 
Антикорупция - предостави се анонимна анкетна карта на потребителите на услуги за 

наличие на корупционни практики в Столична РЗИ и се изготви отчет по програмата.  
Участие в междуведомствени комисии от сътрудници на дирекцията. 
Други дейности, които не са включени в плана – Проведено е анкетиране на 
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бежанци по стандартизиран въпросник. Взето е участие в акция „Въшки“. 
 

ДИРЕКЦИЯ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“  
Продукти/услуги, предоставени по програмата – постигнати резултати и 

изпълнени дейности за тяхното предоставяне:  
Оценка на учебна натовареност: 
Всеки учебен срок се извършва здравна оценка на седмичните учебни разписания на 

учениците. Обхванати с контрол са програмите на всички столични училища. При 
установените случаи на неотговарящи разписания са посочени несъответствията и 
препоръките за тяхното отстраняване. Учебните занятия се провеждат само по утвърдените 
от СРЗИ седмични разписания. 

 
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПРОФИЛАКТИКА И НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ 

БОЛЕСТИ“ 
Цел на програмата:  
Ограничаване възникването и разпространението на заразни болести, поддържане 

на сигурна система за своевременно разпознаване и съобщаване на случаите на заразни 
болести, осигуряване на качествена диагностика на заразните болести, опазване на страната 
от внос и разпространение на инфекции с висок епидемичен риск. 

На територията на гр. София не са установени сериозни и непосредствени 
опасности, свързани с риска за здравето на населението, което е постигнато благодарение на 
своевременното прилагане на профилактични и незабавни и адекватни противоепидемични 
мерки. 

 
Показателите по изпълнение на дейността по бюджетна програма 

„Профилактика и надзор на заразните болести” е дадена в Приложение № 3. 
 

ДИРЕКЦИЯ „НАДЗОР НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ” 
Оперативни цели: 
Оперативни цели, върху които е фокусирана дейността на дирекцията:  
• Епидемиологичен надзор, профилактика и контрол на острите заразни болести и 

инфекции, свързани с медицинското обслужване; 
• Контрол на имунизационния обхват със задължителни и целеви имунизации и 

предприемане на мерки за неговото повишаване;  
• Дейности свързани с организиране и провеждане на незабавни профилактични и 

противоепидемични мерки при възникване на епидемична ситуация;  
• Дейности свързани с недопускане внос и разпространение на инфекции с висок 

епидемичен риск, както и от възникване и разпространение на взривове и епидемии от други 
заразни болести;  

• Контрол по спазване на здравно-хигиенните норми в лечебните заведения; 
• Контрол на фирмите за ДДД, както и върху качеството и ефективността на 

дейностите им в обектите с обществено предназначение; 
• Дейности по осигуряване и извършване на своевременна и прецизна диагностика на 

заразните болести;  
• Изпълнение на профилактични програми и проекти в областта на надзора на 

заразните болести;  
• Научно-практическа дейност, квалификация и взаимодействие с държавни 

институции за изпълнение на основните задачи; 
• Организационно-методична дейност. 
Продукти/услуги предоставени по програмата – постигнати резултати и 

изпълнени дейности за тяхното предоставяне:  
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В изпълнение дейности, заложени в плана на бюджетната програма са извършени 
следните дейности: 

Дейности по надзор на заразните болести: 
Обекти, подлежащи на текущ контрол – 10 460; за периода са открити 835 и закрити 

578 обеккта;  
Извършени са проверки на лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, 

комунални обекти, детски и учебни заведения, детски млечни кухни. 
Извършени са проверки по контрол на дейността на ДДД фирми.  
Дейности по осигуряване на висок имунизационен обхват: 
Получени и съхранени са необходимите количества биопродукти и технически 

средства за приложението им за изпълнение на задължителните планови имунизации, съгласно 
Националния имунизационен календар.  

Осъществен е контрол на медицинските специалисти по обхвата на подлежащите 
контингенти, планиране, отчитане на извършените имунизации и на биопродуктите, отлагане 
от имунизации, спазване на хладилната верига, на схемите, дозите и техниката на приложение 
на биопродуктите; 

Мониторинг на имунизациите – Приемане на отчети по имунопрофилактиката от 
ОПЛ – 3 331 бр.; 

Имунизационен кабинет: 
 Извършени са имунизации на лица по повод международни пътувания, задължителни 
имунизации на лица без ОПЛ и на бежанци. 
Издадени са „Международни сертификати за ваксинация или профилактика“.  

Имунизационни кампании: 
Проведена е кампания в РПЦ гр. София към ДАБ при МС, съгласно писмо на МЗ 

№91-00-135/02.10.2013 г., при която са извършени 10 имунизации. 
Специфични дейности по надзор на заразните болести: 
Дейности по ерадикацията на полиомиелит:  
Своевременно се въвеждат данните в информационна система за надзор на острите 

вяли парализи в България. 
Дейности по елиминацията на морбили и вродена рубеола, ограничаване 

заболяемостта от епидемичен паротит и рубеола: 
Своевременно се въвеждат данните в информационна система за събиране и 

анализиране на данни за заболяемостта от морбили, епидемичен паротит и рубеола. 
Оказване на организационно-методична помощ по проблемите на: 
Имунопрофилактиката на лекарите, прилагащи задължителни, целеви и 

препоръчителни имунизации и реимунизации;  
Профилактиката и контрола на заразните болести в зависимост от регионалните 

особености; 
Епидемичния надзор на местните и внасяни паразитози; 
Дейности, които не са включени в плана:  
Участия в работни групи, кръгли маси, семинари, конференции, консултации. 
Работа по възникнали ситуации, изискващи предприемане на адекватни мерки. 
Изготвяне на писма и извършване на тематични проверки. 
Фактори, които са оказали въздействие върху постигането на целите: 
Недостатъчни финансови ресурси, необходими както за поддържане на лабораторното 

оборудване, така и за развитието на човешкия потенциал, работещ в системата;  
Дейности по Национални програми: 
Национална програма за първична профилактика на рака на маточната 

шийка (РМШ) - Получаване на отчети от ОПЛ. 
Национален план на Р. България за готовност за грипна пандемия; 

Създадена е организация за сентинелно съобщаване на регистрираните случаи на ОРЗ и грип и 
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ежедневното им съобщаване в СРЗИ, през активния период на наблюдение; 
- Своевременно се въвеждат данните в информационна система за събиране и 

анализиране на данни за заболяемостта от грип и ОРЗ в страната; 
- Публикува се седмичната оперативна справка за епидемичната обстановка в 

столицата, с включени данни за ОРЗ и грип на електронната страница на СРЗИ. 
„Национална програма за профилактика и контрол на векторно-предавани 

трансмисивни инфекции при хората в Република България“; 
- Участие в работни срещи на епизоотични комисии; 
- Активна колаборация с ОДБХ, Столична община и НЦЗПБ; 
- Провеждане на лабораторни изследвания за малария и микрофиларии. 
„Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ“; 
- Изготвят се ежемесечни обобщени справки за лица с диагноза сифилис, гонорея и 

урогенитална хламидийна инфекция до МЗ; 
- Изготвят се ежемесечни обобщени справки за броя на изследваните лица за ХИВ 

до МЗ. 
- Изготвят се тримесечни аналитични доклади; 
- Провеждат на антиспин кампании. 
„Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 

България и Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по 
туберкулоза”; 

- Извършен е контрол върху изразходваното количество „Римицид“ от II МБАЛ; 
- Извършват се епидемиологични проучвания на лицата с ТБ инфекция; 
- Проследяват се контактни лица;  
- Изготвят се анализи за разпространението на заболяването; 
Участие в национални и местни кампании:  
- 14.02.2018 г. – „Св. Валентин“ – АНТИСПИН кампания; 
- Лятна АНТИСПИН кампания; 
- АНТИСПИН кампания във връзка с 1-ви декември. 
Лабораторна дейност: 
Микробиологична, вирусологична и паразитологична диагностика на инфекциозните 

болести; 
Участие в провеждане на изследвания за контрол на режима на дезинфекция и 

стерилизация в лечебните заведения; 
Паразитологичен надзор и контрол на околна среда.  

 
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „КОНТРОЛ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, 

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И ЕЛЕКТРОННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 
Цел на програмата:  
Осигуряване на устойчиво управление на системата на здравеопазване и 

непрекъснато подобряване на качеството и безопасността на медицинското обслужване на 
гражданите, чрез ефективни системи за събиране и обработване на информация и контрол, и 
мониторинг на медицинските дейности.  

 
Дейността по бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна 

информация и електронно здравеопазване” е дадена в Приложение № 4. 
 

ДИРЕКЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ” 
Оперативни цели:  
• Систематичен контрол върху регистрацията на лечебните заведения. 
• Контрол на инспекционната дейност за спазване на утвърдените медицински 

стандарти, оперативни процедури, ръководства или указания.  



 14 

• Контрол по качествето и в срок изготвяне на отговори на сигнали, жалби и молби 
на граждани и институции.  

• Контрол на основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, 
дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-
социална дейност. 

• Контрол на изпълнението на Методика за субсидиране на лечебните заведения. 
• Контрол на дейността на медицинската експертиза. 
• Дейност по събиране, обобщаване и анализиране на медико-статистическа 

информация от лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ с оглед осигуряване 
информационната основа за управление на здравеопазването в столицата, както и формирането 
на национална и регионална здравна политика.  

• Контрол върху качеството на медико-статистическата документация за здравния 
статус на населението и за ресурсите и дейността на лечебните заведения, отговаряща на 
нуждите на управлението и международния обмен на данни;  

• Дейност по анализиране на регионално ниво на демографските показатели и 
здравното състояние на населението. 

• Дейности на регионално ниво по развитие на единна здравно-информационна 
система и електронно здравеопазване. 

Показатели за изпълнение: 
Своевременно се разглеждат заявленията за регистрация и пререгистрация на 

лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и на лицата, упражняващи 
неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве. 

Своевременна е и обработката на документите, свързани с разрешителния режим на 
лечебните заведения за болнична помощ. 

Извършени са проверки, свързани с изпълнението на медицинските стандарти, със 
сигнали и жалби на граждани във връзка с медицинското обслужване и медицинската 
експертиза. 

Взети са участия в комисии към районните дирекции „Социално подпомагане“, в 
заседания на пробационен съвет, в съвета по осиновяване.  

 
БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОСИГУРЯВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ НА 

СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО“ 
Цел на програмата:  
Осигуряване лечението на специфични групи от населението, чрез финансиране 

извън обхвата на задължителното здравно осигуряване или поради приоритетен здравен 
проблем.  

Оперативни цели:  
Контрол върху дейността на органите на медицинската експертиза. Събиране на 

информация. 
Дейността по бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на 

специфични групи от населението” е дадена в Приложение № 5. 
 
„Експертиза на трайно намалената работоспособност“: През годината са приети 

и обработени документи за освидетелстване и преосвидетелстване по писма на институции 
за ТЕЛК. Изготвени са отговори на преписки по обжалвани болнични листове и експертни 
решения. Извършена е обработка на медицински досиета за служебно преосвидетелстване. 
Изготвени са отговори на преписки на ТЕЛК, НЕЛК и Дирекция социално подпомагане. 

„Контрол на експертизата на работоспособността“: Извършени са проверки на 
ТЕЛК, проверки и заверяване на експертни решения на експертни решения и експренни 
досиета. 
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БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ“ 
Цел на програмата:  
Осигуряване на равнопоставен достъп и качествено лечение и грижи на всички хора 

с психични разстройства. 
Оперативни цели:  
Събиране на медицинска информация от лечебните заведения за болнична помощ, 

осигуряващи психиатрична помощ по Методика за субсидиране на лечебните заведения и 
предоставяне на данните в МЗ. 

 
Дейността по бюджетна програма „Психиатрична помощ” е дадена в 

Приложение № 6. 
 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА В 
НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ, МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“ 

Цел на програмата:  
Осигуряване на продължително медицинско наблюдение, профилактика, 

диагностика, лечение, рехабилитация и специфични грижи за деца с хронични заболявания 
и медико-социални проблеми, отглеждани в домовете за медико-социални грижи за деца 
или такива от семейна среда. 
 
  Дейността по бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в 
неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване” е дадена в Приложение 
№ 7. 

 
Продукти/услуги предоставени по програмата – постигнати резултати и 

изпълнени дейности за тяхното предоставяне: 
Предоставяне на биопродукти на ДМСГД, с цел провеждане на имунизации, съгласно 

Националния имунизационен календар; 
Оказване на методична помощ относно провеждане на имунизации; 
Контрол на дейността на ДМСГД по спазване на санитарно-хигиенните изисквания и 

противоепидемичен режим на работа. 
 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАМАЛЯВАНЕ НА ТЪРСЕНЕТО НА НАРКОТИЧНИ 
ВЕЩЕСТВА“ 

Цел на програмата:  
Провеждане на политика по намаляване търсенето на наркотици, включваща 

приоритетни области като превенция на употребата, контрол, лечение, психосоциална 
рехабилитация, намаляване на здравните и социални рискове от употребата на наркотици, 
поддържане и развитие на публична информационна система в областта на наркотиците. 

Оперативните цели: 
• Контрол на търговците на едро и дребно с наркотични вещества. 
• Контрол и методична дейност на фармацевтите в обектите за търговия на едро и 

дребно с наркотични вещества; 
• Контрол и методична помощ на дейностите по програмите за осъществяване на 

субсидираща и поддържаща терапия за намаляване на здравните щети на лица, зависими от 
наркотични вещества. 

• Участие в процедура при внос и износ на пратки, съдържащи наркотични вещества 
и техни препарати. 

 
  Дейността по бюджетна програма „Намаляване на търсенето на наркотични 
вещества” е дадена в Приложение № 8. 
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Продукти/услуги, предоставени по програмата  
„Намаляване на търсенето на наркотични вещества“  
Извършени са своевременни проверки, свързани с лицензиите за наркотични 

вещества. 
Предоставени са рецептурни бланки и специални формуляри, свързани с предписване 

и поръчка на медикаменти, съдържащи наркотични вещества. 
Осъществено е освобождаване на наркотични вещества от митницата при внос и 

износ. 
Отчетено е движението на наркотични вещества. 
Взето е участие в комисии за унищожаване на наркотични вещества. 
Брой обекти подлежащи на контрол – 358; за периода са закрити - 36 и разкрити 36; 
Външни фактори, които са оказали въздействие върху постигането на целите на 

програмата: 
Увеличаване броя на опасните продукти и стоки и необходимостта от повишаване 

взискателността на контрола на пазара; 
 

БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ“ 
Цел на програмата:  

Предоставяне на качествени продукти/услуги, осигуряващи нормалното 
функциониране на администрацията и създаване на условия за изпълнението на програмите 
във всички области на политиките.  

Изпълнението на дейностите по програмата водят до осигуряване на нормалното 
функциониране на инспекцията и създаване на условия за изпълнението на всички 
бюджетни програми, включени в програмния бюджет на Столична РЗИ.  

Извършена бе проверка от одитори на Сметна палата в продължение на няколко 
месеца, на които бе оказано пълно съдействие и предоставени в срок всички изискани 
материали.  

Два пъти бе събирана и обобщавана Прогноза за приходите и разходите на общински 
и държавни лечебни заведения за болнична помощ и Активи и пасиви към 31 декември на 
съответната година, както за столицата, така и за страната. Въпреки обемната работа и 
нереално поставен срок, информацията бе проверена, обобщена и изпратена в МЗ. 

Проблем за дирекцията продължава да е недостигът на физическо време и кадри, 
за да се справи с всички спешни и все по-многобройни и разнообразни задачи. 
 

Дейността по бюджетна програма „Администрация” е дадена в Приложение № 9. 
 

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ 
Отчетът за касово изпълнение на бюджета на Столична РЗИ за 2018 г. е съставен в 

съответствие с указанията дадени с ДДС № 8/21.12.2018 г. на Министерство на финансите и 
писмо № 91-00-7/15.01.2019 г. на Министерство на здравеопазването.  

Към 31.12.2018 г. Столична РЗИ е реализирала приходи в размер на 715 748 лв.  
Разходите към 31.12.2017 г. са в размер на 5 101 841 лв., отчетени по следните 

икономически показатели: 
• Персонал – 3 821 024 лв. 
• Издръжка – 1 178 207 лв. 
• Данъци – 39 517 лв. 
• Капиталови разходи – 63 093 лв., от които: 
- 12 000 лв. за подмяна на електрически табла в сградата на ул. „Враня“ № 20; 
- 3 216 лв. за ремонт на хладилен агрегат; 
- 34 232 лв. отпуснати допълнителни средства за закупуване на компютърна техника 

за нуждите на СРЗИ; 
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- 1 380 лв. за закупуване на мониторингова система за известяване, необходима за 
правилната работа на хладилната камера и поддържане на температурата в 
необходимия диапазон; 

- 12 266 лв. за закупуване на нов хладилен агрегат. 
През отчетния период са изготвени и предадени в срок всички статистически 

справки, всички дължими суми за данъци се преведени в срок, направена е и Бюджетна 
прогноза за разходите за период 2019 – 2021 г. 

Разходването на бюджетни средства през 2018 г. се осъществява при спазване на 
финансовата и бюджетна дисциплина. С извършените разходи се предприети необходимите 
мерки и действия за постигане на нормалното функциониране на администрацията, 
обезпечаване и повишаване ефективността на осъществяваните работни процеси, оптимално 
използване на ресурсите. Осигурено е добро финансово управление на публичните средства 
посредством засилване на управленската отговорност, изградена е адекватна и ефективна 
система за финансово управление и контрол. Всички отчети към МЗ и други институции са 
изпратени в необходимите срокове. 

 
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ 
През годината са създадени всички необходими условия за удовлетворяване 

потребностите и изискванията на гражданите. Системата за документооборот обработва 
всички документи, постъпили в инспекцията, като със създадените правила за сканиране на 
вход и изход, прозрачността в работата на администрацията е гарантирана. 

Юристите в отдела ежедневно оказват правна помощ за законосъобразно 
осъществяване правомощията на директора на инспекцията, осигуряват процесуално 
представителство пред органите на съдебната власт, изразяват становища, участват в 
дейността на Регионалния съвет, комисии, работни групи и конкурсни процедури. Изготвят 
договори и заповеди, разработват предложения за решаване на правни въпроси, свързани с 
функциите на инспекцията. 

През отчетната година отдел АП работи ефективно и ефикасно за постигане целите 
на инспекцията, като е извършена значителна по обем работа.  

 
Човешки ресурси 
През 2018 г. се утвърди нова структура на Столичната РЗИ, като се 

преструктурираха някои от отделите в дирекциите от специализираната администрация, с 
цел оптимизация на работния процес.  

В срок са изготвени щатни разписания, трудови договори и заповеди по служебно 
правоотношение, заповеди, документи за пенсиониране, справки за НОИ, МЗ и Бюрото по 
труда, свързани с движението на кадрите. 

Инспекцията е включена в проекта „Внедряване на принципа на споделените услуги 
в организацията и функционирането на централната администрация“ към Министерство на 
здравеопазването, като е избрана за пилотна администрация. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
Организационно-информационното обслужване в инспекцията е на високо 

професионално и технологично ниво. Компютърната техника се поддържа в работещо 
състояние, като е осигурено най-високо ниво на сигурност на информацията чрез защитна 
стена, антивирусна програма и редовно архивиране на хартиени и електронни документи.  

Основната дейност е свързана с електронното правителство. За преминаването към 
електронен документоборот всички служители са обезпечени с електронни подписи и 
обучени за работа. Четирима служители от различни дирекции са снабдени с 
Квалифицирани удостоверения за електронен подпис (КУКЕП) с цел включването на СРЗИ 
в Система за електронно връчване към ДАЕУ. От 01.11.2018 г. съгласно Решение № 



 18 

357/2017 г на Министерски съвет в Столична РЗИ бе въведен електронният 
документооборот. Считано от 02.05.2018 г. инспекцията е със статус „активен“ участник в 
Системата за електронния обмен на съобщения (СЕОС), който се осъществява през 
деловодната система. От месец май към Министерството на правосъдието заработи 
функционалност Електронно служебно свидетелство за съдимост, към която Столична РЗИ 
е регистриран и оторизиран потребител. Това дава възможност да се изискват или 
проверяват по служебен път свидетелства за съдимост, необходими за извършваните от 
инспекцията административни услуги. 

Изготвени и изпратени в МЗ са бюджетни прогнози за 2019-2021 г. в областта на 
електронното управление и информационните и комуникационните технологии, както и 
тримесечни отчети за изразходваните средства за използваните ИКТ в рамките на 
утвърдения бюджет от министъра на здравеопазването за 2018 г. 

Ежедневна е подръжката на сайта на инспекцията. Редовно се актуализира 
информацията, публикуват се текущи, извънредни и др. съобщения или материали. 

 
СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ 
Отдел „Стопански” като структурно звено в дирекция АПФСО е с основни 

задължения по материално-техническо снабдяване, текуща поддръжка на сградния фонд и 
прилежащите терени към него, транспортно обслужване и поддръжка на автомобилния 
парк, обезпечаващо нормалния ритъм на работа и осигуряващ безопасни условия на труд в 
администрацията. Отделът изпълни поставените задачи за отчетния период, залегнали в 
плана му за постигане целите на инспекцията. 

 
ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

По искане на журналисти са осъществени 55 медийни участия, като са засегнати 
темите за въшливост, хепатит тип А, грип и ОРЗ, ДДД – дейности, морбили. На медии е 
предоставена и информация, касаеща контрола върху дрехите втора употреба като 
продукт/стока със значение за здравето на човека. Медийните изяви по дирекции са, както 
следва: 

• Дирекция ЛИ – 7 бр. (1 по bTV; 5 по Нова ТВ; 1 в „24 часа“); 
• Дирекция ПБПЗ- 11 бр. (1 по BIT,5 по bTV, 1 по БНР и 4 по Нова ТВ); 
• Дирекция НЗБ – 25 бр. участия в радио, телевизия и печатни издания /БНР – 

програми „Хоризонт“ и „София“, вестник “Монитор“, „Дарик радио“, „bTV“ и „Нова ТВ“/; 
• Дирекция ОЗ - Сътрудници на дирекцията са взели участие и предоставили 

информация по искане на 16 медии както следва: дрехи втора употреба – „Нова ТВ“и радио 
„Христо Ботев“; козметични продукти – в-к „Монитор“; питейна вода – радио „София“, 
“НоваТВ“, в-к „168 часа“; плувни басейни – „Нова ТВ“, “БНТ“, „ТВ+“, в-к Монитор“,агенция 
„ПИК“. 

• Дирекция МД – 3 бр.( BiT – 1 бр. и 2 бр. в bTV). 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА КАДРИТЕ 
Курсове към центрове за обучение: 
В началото на 2018 г. се изготви и утвърди от директора план за квалификацията на 

служителите от Столична РЗИ, включващ 56 броя тематични курсове и обучения за 
професионално развитие към ИПА, НЦЗПБ и НЦОЗА. 

От планираните курсове за годината са проведени 54 с участието на 110 служители, 
а извън утвърдения план са посетени 23 курса, семинари и работни срещи, в които са взели 
участие 30 служители. 

Приключи обучението по проекта на Института по публична администрация 
„Работим за хората“ 2017-2018 г. и План-разписанието на Военномедицинска академия за 
продължаващо медицинско обучение на висши медицински и немедицински специалисти 
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2017-2018 г., където участие са взели 18 служители в 10 курса. 
Шест служители са преминали задължителното обучение по чл. 35б от ЗДСл на 

Института за публична администрация. 
Вътрешни колегиуми: 
Общоинспекционни колегиуми – 5:  
• 2 в дирекция „Административно-правно, финансово и стопанско обслужване“ на 

тема „Административнонаказателна дейност – обратна връзка“ и „Работа в деловодната 
система Евентис. Важни моменти при работа с електронни подписи“ 

• 1 в дирекция „Медицински дейности“ на тема „Регистрация на лечебни заведения 
за извънболнична помощ и хосписи, лица използващи неконвенционални методи за 
благоприятно въздействие върху човешкото здраве“. 

• 2 в дирекция „Надзор на заразните болести“ на теми „Наредба №1/05.01.2018г. за 
условията и реда за извършване на ДДД“ и „Малария и други паразитози“. 

Колегиуми по отдели в дирекциите – 44 броя: 
• 15 в дирекция ЛИ - „Значението на месото и рибата и продуктите от тях за здравето 

на човека”; „Запознаване с Наредба №1 от 22.01.2018 г. за физиологичните норми за хранене 
на населението“; „Микроскопски методи за идентифицикация на азбест в материали“; 
„Измервания на професионалната експозиция на токсични химични съединения с линейно-
колометричен метод“; „Добавките в храните”; „Осигуряване на метрологична проследимост на 
резултати от калибриране на средства за измерване и изпитване“; „Методи за пречистване на 
водите“; „Основни аспекти при изготвянето на хранителен режим”; „Видове изкуствени и 
естествени подсладители. Ползи и вреди”; „Фини прахови частици и програма за намаляване 
на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици“; „Съвременни аспекти на 
опазване чистотата на водите“; „Изисквания за акредитация на микробиологични лаборатории 
– EURACHEM/2014. Основни инструкции за микробиологично изпитване – БДС EN ISO 
21148:2017”; „Наредба за изменение и допълнение на Наредба №13 от 2003 г. за защита на 
работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа“; 
„Микробиологичен контрол на козметични продукти. Нормативни изисквания“; „Контрол на 
производствена среда и персонал – приготвяне на хранителни среди – посявка и пресявка на 
проби“. 

• 4 в дирекция МД - „Обсъждане изискванията за изпълнение на дейностите, 
финансирани по Националната програма за подобряване на майчино и детско здраве“, 
„Разглеждане на най-важните моменти от процедурата по проверка на жалби и сигнали и по 
изготвянето на отговорите“, „Изисквания за разкриване на складове за търговия на едро с 
лекарства и добрата дистибуторска практика“ и „Процедура по приемане, проверка, обработка 
и изпращане в НЦОЗА и НСИ на годишни медико-статистически отчети“. 

• 12 в дирекция НЗБ – „Ваксинопредотвратими вирусни инфекции“, „Морбили – 
обща характеристика, клинично значение и диагностика. Специфична профилактика на 
морбили.“; Ваксино - предотвратими вирусни инфекции. Рубеола. Обща характеристика, 
клинично значение и диагностика. Специфична профилактика на рубеолата; Представяне на 
резултати от годишна среща за мониторинг и оценка на системите за надзор на заразните 
болести с фокус сентинелния надзор на грип и ОРЗ на страните от Югоизточна Европа - 
2017г.; Запознаване с изискванията на Наредба №1/05.01.2018г. за за условията и реда за 
извършване на ДДД; Препоръки за лечение на туберкулозата; Техники в медицинската 
ентомология, лаборатоорна диагностика на кръвни и тъканни паразитози; Актуална 
епидемична обстановка; Новости и промени при регистрация и пререгистрация на лечебни 
заведения. Нормативни документи; Ротавирусни инфекции и ротавирусен ентероколит. 
Специфична имунопрофилактика. GSK.; Хелминтозоонози; Биоциди – нормативна уредба; 
Съвременни тенденции и нови аспекти в дезинфекцията и стерилизацията в лечебните 
заведения.  

• 7 в дирекция ОЗ – касаещи действащото законодателство и провеждането на 
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насочен контрол по отношение на облекла, с произход трети страни, забрани и ограничения 
към продукти/ стоки със значение за здравето на човека, дезинфекция в обекти с обществено 
предназначение, състояние на открити водни площи, готовност на учебните заведения за 
новата 2018/2019 учебна година, Наредба 19 от 27.08.2008 г. 

• 6 в дирекция ПБПЗ – „Резултати от анкетно проучване проведено с родители на 8 
детски заведения на тема:“Физическа активност“,“Анализ от социологическо проучване на 
тема:“Знания, поведение и отношение към храненето и физическата активност на служители от 
„Тополофикация - ЕАД“, Представяне нови презентации „Хранителни разстройства“.,“Вредата 
от нагреваемите тютюневи продукти“ и игра“Бибитко“. Дейност кабинет“Доверие“. 

 
ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ НА СТУДЕНТИ 

Проведено е практическо обучение на студенти, от които: 
• В дирекция ОЗ е проведено обучение на 52 студента по проблемите на държавния 

здравен контрол в обектите с обществено предназначение, на продуктите, стоките и 
дейностите със значение за здравето на човека и върху факторите на жизнената среда. 

• В дирекция ЛИ е проведено практическо обучение на 93 студенти по медицина от 
Софийски университет „Св. Климент Охридски“ и здравни инспектори от Медицински колеж 
„Й. Филаретова“, свързано с изследванията на продукти, стоки и дейности със значение за 
здравето на човека и на фактори на жизнената среда. 

• В дирекция НЗБ е проведено обучение на 156 студенти по проблемите на надзора 
на заразните заболявания, имунопрофилактиката, здравен контрол в лечебните заведения и 
микробиологична, вирусологична и паразитолотична диагностика.  

• В дирекция ПБПЗ е проведено обучение на 52 студента по проблемите на хронични 
незаразни болести: тютюнопушене, хранене, физическа активност, както и запознаване с 
национални и регионални програми и проблемите на държавен здравен контрол в обектите с 
обществено предназначение 

 
 
 
 
Изготвил: 
 
Десислава Славчева 
Главен секретар на СРЗИ 



стр. 1

Бюджетна програма  № 1 “Държавен здравен контрол ”
Показатели за изпълнение МД ОЗ ЛИ ПБПЗ

1 2 3 4 5 6 7
Разработване на политика за осъществяване на здравен контрол

Осъществяване на контрол върху спазването на здравните изисквания

Ø Проведени експертни съвети по здравно-техническа експертиза към МЗ и
РЗИ

Брой проведени
експертни съвети

бр. 51

Ø Участия в експертни съвети по устройство на територията (ЕСУТ) към
други ведомства

Брой проведени
експертни съвети

бр. 348

Ø Участия  в приемателни комисии по ЗУТ за въвеждане в експлоатация Брой участия в
приемателни 
комисии

бр. 265

Ø Разгледани документации  по ЗУТ за устройствени схеми и планове брой разгледани 
документации от 
експертните 
съвети в и извън 
МЗ и РЗИ

бр. 1 154

Ø Разгледани инвестиционни проекти по ЗУТ брой разгледани 
инвестиционни 
проекти от 
експертните 
съвети в и извън 
МЗ и РЗИ

бр. 3 846

Ø Разгледани документации по ЗОЗЗ брой разгледани 
документации от 
експертните 
съвети

бр. 111

Ø Издадени здравни заключения за устройствени схеми и плнове брой издадени 
здравни 
заключения

бр. 181

Ø Издадени здравни заключения за инвестиционни проекти брой издадени 
здравни 
заключения

бр. 702

Ø Издадени становища относно необходимостта от извършване на
Екологична оценка (EО) по ЗООС

брой издадени 
становища

бр. 20

Ø Издадени становища относно необходимостта от извършване на ОВОС по
ЗООС

брой издадени 
становища

бр. 68

Ø Издадени становища относно качеството на изготвената ЕО и ОВОС по
ЗООС

брой издадени 
становища

бр. 3

Ø Издадени становища във връзка с въвеждането на обекти в експлоатация по
реда на ЗУТ

брой издадени 
становища

бр. 362

Ø Издадени хигиенни заключения за регистрация/протоколи за съответствие
на аптеки и складове

брой подадени
заявления 

бр. 77

Ø Издадени удостоверения за регистрация на дрогерии брой подадени
заявления 

бр. 8

Участия в комисии по унищожаване на лекарствени продукти /цитостатици/ брой участия в
комисии

бр.

Участия в комисии по унищожаване на лекарствени продукти, поради
изтекъл срок на годност/нарушена опаковка

брой участия в
комисии

бр. 27

Издадени предписания брой предписания бр. 2

Издадени актове брой актове бр.
Показатели за проверка на води

Ø Извършени проверки в обекти за производство на бутилирани натурални
минерални, изворни и трапезни води

брой извършени
проверки

бр. 39

Ø Извършени проверки на обекти за търговия с бутилирани натурални
минерални, изворни и трапезни води  

брой извършени
проверки

бр. 286

Ø Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на опасни
бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на пазара

брой извършени
проверки

бр. 22

Показатели за контрол на обекти с обществено предназначение(ООП) и 
на продукти и стоки със значение за здравето на човека

Ø   Проверки на ООП брой извършени
проверки

бр. 18 071

Ø   Проверки на аптеки, складове и дрогерии брой извършени
проверки

бр. 2 934

Ø Проверки по сигнали и жалби, включително за наличие на опасни стоки на
пазара

брой извършени
проверки

бр. 7 1 905

Показатели за контрол върху дейността на службите по трудова 
медицина

Ø Проверки брой извършени
проверки

бр. 145

Показатели за контрол върху химични вещества и смеси
Ø Проверки на биоциди брой извършени 

проверки
бр. 435

Ø Проверки на детергенти брой извършени 
проверки

бр. 428

Приложение № 1
Целева стойностМерна единицаСъдържание на 

информацията
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Ø Проверки на химични вещества и смеси брой извършени 

проверки на 
химични  смеси 
различни от 
биоциди и 
детергенти

бр. 998

Регистрационен и разрешителен режим 
Показатели за регистрация

Ø Регистрирани обекти по Закона за храните за бутилиране на натурални
минерални, изворни и трапезни води

брой издадени
удостоверения за
регистрация

бр.

Ø Регистрирани обекти с обществено предначначение по Закон за здравето брой подадени
заявления за
вписване в р

бр. 1 454

Показатели за разрешения
Ø Издадени разрешения за разрушаване (демонтаж) на азбест и/или
азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия или
кораби

брой издадени
разрешения

бр.

Ø Издадени разрешения за пренасяне на тленни останки извън страната брой издадени
разрешения

бр. 67

Административно-наказателна дейност
Предписания брой издадени

предписания
бр. 302

Заповеди за спиране брой издадени
заповеди за
спиране

бр. 35

Актове брой съставени
актове

бр. 239

Лабораторни изследвания по държавен здравен контрол
Показатели за фактори на жизнената среда

Ø Лабораторни анализи на питейни води брой извършени 
анализи

бр. 45 745

Ø Лабораторни анализи на води за къпане брой извършени 
анализи

бр. 12

Ø Лабораторни анализи на минерални води брой извършени 
анализи

бр. 1 905

Ø Лабораторни анализи на води в плувни басейни брой извършени 
анализи

бр. 9 664

Ø Измервания на атмосферен въздух брой извършени 
анализи

бр. 19 028

Ø Измервания и изчисления на шум и вибрации брой извършени 
анализи

бр. 2 593

Ø Измервания на електромагнитни полета брой извършени 
анализи

бр. 1 666

Ø Измервания на осветеност, микроклимат, прах и др. брой извършени 
анализи

бр. 5 575

Показатели за контрол на продукти и стоки със значение за здравето 
на човека

Ø Брой анализи на козметични продукти брой извършени 
анализи

бр. 652

Ø Брой анализи на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни
води

брой извършени 
анализи

бр. 4 260

Ø Брой анализи на химични вещества и смеси брой извършени 
анализи

бр. 29

Ø Брой анализи на други продукти и стоки (храни, контактни предмети и др.) брой извършени 
анализи

бр. 3 721

Показатели за контрол на дейности със значение за здравето на човека

Оценка на храненето в организирани колективи брой извършени 
анализи

бр. 8 784

Оценка готовността на децата за училище преди постъпването им в първи
клас

брой извършени 
анализи

бр. 1 320

Токсикологични и физиологични изследвания брой извършени 
анализи

бр. 3 826

Показатели за радионуклеиди
Ø Лабораторни анализи брой извършени 

анализи
бр.

Ø Измервания брой извършени 
измервания

бр.

Мониторингови програми
Ø Изготвени мониторингови програми (нови и актуализирани) брой нови и 

актуализирани 
мониторингови 
програми

бр. 3

Ø  Разработване и прилагане на системи за мониторинг за шум, въздух и 
нейонизиращи лъчения

брой 
мониторингови 
програми

бр. 2

ДРУГИ
Ø Въвеждане на данни в информационната система за мониторинга на 
питейните води 

брой работни дни 
в които са 
въвеждани данни в 
информационната 
система

бр. работни дни 30
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Ø Изготвени планове, отчети, доклади, справки, анализи и др., свързани с 
дейността по ДЗК 

планове, 
текстуални отчети, 
отчет Б-41

бр. 112 32

Ø Изготвени протоколи от лабораторни изследвания брой протоколи бр. 11 680
Ø Изготвени сертификати за контрол брой сертификати бр. 3 167

Ø Участия в заседания на комисии за бедствия на централно и регионално 
ниво

проведени 
заседания

бр.

Ø Изготвени доклади/справки във връзка за ситуации във връзка с въведени 
бедствени положения на централно и регионално ниво

изготвени доклади бр.

Ø Дежурства в аварийна готовност работни дни бр.
Ø Участия в аварийни ситуации аварийни ситуации бр.

Ø Проверки за спазване на седмични разписания брой проверени 
седмични 
разписания

бр. 257

Ø Проверки за спазване на забраната за тютюнопушене, за предлагане на 
алкохол и за пряка реклама на спиртни напитки по ЗЗ

брой проверки бр. 19 562 931

Ø Проверки по храненето на организирани колективи за спазване на 
здравните изисквания

брой проверки бр. 1 607 16

Ø Брой анализи на производствена среда и персонал брой извършени 
анализи

бр. 8 151

Ø Проучвания за въздействието на йонизиращите лъчения върху здравето на 
рискови групи и население като цяло

брой проучвания бр.

Ø Участия в работни групи, комисии, експертни съвети и други брой участници бр. 45 12
Ø Участия във външно-организирани обучения брой курсове бр. 8 21
Ø Проведени вътрешни обучения брой обучения бр. 5 15
Ø Медийни изяви брой участия бр. 14 7 3
Ø Поддържане акредитация по БДС EN ISO/IEC 17 025 по степени 

(отлично, много 
добро, добро и 
задоволително)

качествен показател много добро

Ø Поддържане акредитация по БДС EN ISO/IEC 17 020 по степени 
(отлично, много 
добро, добро и 
задоволително)

качествен показател отлично

Ø Участия в междулабораторни сравнения и изпитвания за пригодност брой участия бр. 4
Предоставяне на обучение

Ø Проведени обучения, курсове и семинари по проблeмите на държавния 
здравен контрол

брой проведени 
обучения, курсове 
и семинари, като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр. 45 9

Ø Лица преминали специализирано обучение, курсове, семинари и др. по 
проблемите на държавния здравен контрол

брой лица 
преминали 
обучения, курсове 
и семинари, като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр. 57 93

Научна дейност
Ø Участия в конгреси, научни конференции, семинари с доклади или постери брой участия бр. 1

Ø Изготвени доклади, съобщения  на национални и международни форуми брой изготвени 
доклади и 
съобщения

бр.

Ø Участие в  написването на учебници/монографии брой 
учебници/моногра
фии

бр.

Ø Публикации в научни списания брой публикации бр.
Ø Разработване на научно-приложни задачи брой разработени 

научно-приложни 
задачи

бр.

Ø Внедряване на разработки в практиката брой внедрени 
разработки

бр.

Дейности по национални програми
Национална програма за намаляване въздействието на радон в жилищни 

сгради върху здравето на българското население
Програмата 
приключва 2016 г. 
за РЗИ

Ø Проведени заседания на координационните съвети (областни и национален) брой заседания бр.

Ø Изготвени анализи и отчети за извършените дейности по програмата брой анализи и 
отчети

бр. 1

Ø Проведени анкетни проучвания брой проведени 
анкети

бр.

ØПоставени детектори за пасивно измерване на радон брой поставени 
детектори

бр. 32

Ø Отчетени детектори за пасивно измерване на радон брой отчетени 
детектори

бр. 30



стр. 4

1 2 3 4 5 6 7
Ø Проведени здравно-образователни дейности за повишаване нивото на 
информираност за въздействието на радон и мерките за неговото редуциране - 
общо

брой дейности бр.

Ø Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на 
информираност за въздействието на радон и мерките за неговото редуциране - 
общо

брой лица като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр.

 - от тях професионално ангажирани лица брой лица като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр.

 - от тях заинтересовани лица от населението брой лица като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр.

Ø Проведени кампании и информационни дни брой кампании 
като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр.

Ø Изготвени информационни и методични материали брой лица като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр. 2

Ø Разпространени информационни материали брой бр.
Ø Участия и публикации в електронни средства за масово осведомяване 
(радио, телевизия и др.)

брой бр.

Ø Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти брой лица като 
информацията се 
посочва само от 
организатора

бр.

Отчет на разходите по бюджетната програма 2056697
   Персонал 1535902
   Издръжка 520795
   Капиталови разходи
Численост на щатния персонал 106



Бюджетна програма  № 2 “Промоция и превенция на 

незаразните болести ”

Целева 

стойност

Показатели за изпълнение ПБПЗ

ЛИ

1 2 3 4

Дейност по профилактични програми и проекти

Международни програми по профилактика на незаразните 

заболявания

1. Управление и участие в международни проекти брой 

проекти

бр.

2. Извършени проучвания брой 

проучвания

бр.

3. Изготвени анализи, доклади и информации брой бр.

Национални програми по профилактика на незаразните 

заболявания

бр.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести

1. Проведени заседания на програмните съвети (областни и национален) брой 

заседания

бр. 1

2. Изготвени анализи и отчети за извършените дейности по програмата брой отчети 

и анализи

бр. 1

3. Проведени проучвания сред населението брой 

проучвания

бр. 3

4. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове,

семинари, обучения и др.) - общо

брой 

проведени 

дейности

бр. 15

4.1. от тях проведени за целева група деца и ученици брой лица бр. 198

4.2. от тях проведени за целева група младежи (18-29 години) брой лица бр. 41

5. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на

информираност за употребата на тютюневи изделия и пасивно пушене -

общо

брой лица бр. 455

5.1.   от тях деца и ученици брой лица бр. 400

5.2. от тях младежи (18-29 години) брой лица бр. 55

5.3.   бременни и кърмещи жени брой лица бр.

5.4.   други уязвими целеви групи брой лица бр.

5.5. брой лица посетили кабинетите за консултиране и отказване от

тютюнопушене

брой лица бр. 105

6. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на

информираност за злоупотребата с алкохол - общо

брой лица бр. 123

6.1.   от тях деца и ученици брой лица бр. 105

6.2.  от тях младежи (18-29 години) брой лица бр. 52

6.3.   други уязвими целеви групи брой лица бр. 10

7. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на

информираност за храните и храненето, здравословното хранене,

рискове за здравето при нездравословен модел на хранене, диетично

хранене във всички възрастови групи - общо

брой лица бр. 518

7.1.   от тях деца и ученици брой лица бр. 447

7.2.  от тях младежи (18-29 години) брой лица бр. 71

7.3.   други уязвими целеви групи брой лица бр.

8. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на

информираност за вредите за здравето от ниската физическа активност

във всички възрастови групи - общо

брой лица бр. 698

8.1.   от тях деца и ученици брой лица бр. 651

8.2.  от тях младежи (18-29 години) брой лица бр. 47

Приложение № 2
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8.3.   други уязвими целеви групи брой лица бр.

9. Проведени скринингови прегледи и изследвания на онкологични

заболявания, от тях

брой лица бр.

9.1. за злокачествени новообразувания на млечната жлеза брой лица бр.

9.2. за злокачествени новообразувания на шийката на матката брой лица бр.

9.3. за злокачествени новообразувания на ректосигмондалната област брой лица бр.

10. Проведени конкурси на тема - "Здравословен сандвич"; "Плодова

салата"; "Моят любим плод"; "Аз спортувам с мама и татко"; "Алкохол,

наркотици и тютюнопушене"

брой 

конкурси и 

брой 

участници

бр. 11

11. Проведени кампании и информационни дни брой 

кампании и 

информаци

онни дни

бр. 7

12. Изготвени информационни и методични материали брой 

заглавия и 

тираж

бр. 11

13. Разпространени информационни материали брой бр. 3 340

14. Участия и публикации в средства за масово осведомяване (радио, 

телевизия, преса, собствени и публични сайтове и др.)

брой бр. 11

15. Излъчване на видео и аудио клипове на здравна тематика брой бр.

16. Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти брой 

обучения и 

брой лица

бр. 10-196

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при 

деца 0 - 18 години

1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове,

семинари, обучения и др.) – за придобиване на здравни знания и навици

и формиране на здравословно поведение с оглед профилактика на

оралните заболявания сред деца и ученици

брой бр. 3

2.  Изготвени информационни и методични материали брой бр.

3.  Разпространени информационни материали брой бр. 110

4.  Проведени кампании и информационни дни брой бр.

5.  Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио, 

телевизия и др.)

брой бр.

6.  Участия и публикации в електронни средства за масово осведомяване 

(радио, телевизия и др.)

брой бр.

7.  Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти брой бр.

Национална стратегия за хора в неравностойно положение 

принадлежащи към етнически произход

1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове,

семинари, обучения и др.) – за повишаване нивото на информираност на

подрастващи и млади хора и техните родители относно начините за

предпазване от нежелана и ранна бременност, за опасностите от ранна

бременност за майката и бебето; за риска от раждане на деца с вродени

аномалии и наследствени болести и начините за профилактиране

брой бр.

2. Брой лица взели участие в дейностите за повишаване нивото на

информираност за нежелана бременност - общо

брой бр.

2.1.   от тях деца и ученици брой бр.

2.2.   други уязвими целеви групи брой бр.
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1. Проведени здравно-образователни дейности (беседи, курсове,

семинари, обучения и др.) – за повишаване нивото на информираност на

младите майки относно значението на имунизациите и мотивирането им

за редовното им прилагане, съгласно Националния имунизационен

календар

брой бр. 8

Изготвени информационни и методични материали брой бр.

Разпространени информационни материали брой бр. 910

Проведени кампании и информационни дни брой бр. 2

Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио, 

телевизия и др.)

брой бр.

Участия и публикации в електронни средства за масово осведомяване 

(радио, телевизия и др.)

брой бр.

Предоставени обучения на медицински и немедицински специалисти брой бр. 7

2. Реализирани дейности по национални програми по профилактика на 

незаразните заболявания

брой бр. 7

3. Реализирани дейности по регионални програми по профилактика на 

незаразните заболявания

брой бр. 8

Оценка на риска от влиянието на факторите на жизнената среда и 

начина на живот

1. Проучвания за влиянието на факторите на жизнената среда, вкл. 

работната среда сред различни групи от населението

брой бр. 1

2. Проучвания за влиянието на начина на живот, знания и нагласи сред 

различни групи от населението

брой бр. 1

3. Проучвания на факторите на стреса и влиянието им върху здравето брой бр. 1

4. Проучвания за психосоциалните фактори на труда, организационния 

климат, тревожност, депресия и социално значими заболявания

брой бр.

5. Анализ на здравно демографското състояние на населението брой бр. 3

6. Изготвени доклади, анализи, оценки за влиянието на факторите на 

жизнената среда, вкл. работната среда и за знанията, нагласите и 

практиките сред различни групи от населението: 

брой бр. 1

Участия в електронни средства за масово осведомяване (радио, 

телевизия и др.)

брой бр. 3

Колегиуми брой теми 4

Участие в междуведомствени комисии брой бр. 12

Оценка на учебната натовареност

1. Оценени паралелки за установяване седмичната учебна натовареност 

на учениците

брой бр. 11251

2. Училища, обхванати с оценки % 100

Научна дейност

1. Участия в конгреси, научни конференции, семинари с доклади или 

постери

брой бр.

2. Изготвени доклади, съобщения  на национални и международни 

форуми

брой бр.

3. Участие в  написването на учебници/монографии брой бр.

4. Публикации в научни списания брой бр.

5. Разработване на научно-приложни задачи брой бр.

6. Изготвени рецензии на научни трудове - дисертации, проекти, теми брой бр.

7. Научно ръководство на докторанти, дисертанти брой бр.

8. Внедряване на разработки в РЕГИОНАЛНИ ЗДРАВНИ ИНСПЕКЦИИ брой бр.

Здравно образование на населението

(извън обхвата на националните програми)

1. Проведени обучителни дейности (беседи, курсове, семинари и други) 

сред различни рискови и възрастови групи от населението 

брой бр. 31
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2. Изготвени информационни  и методични материали брой бр.

3. Разпространени информационни материали брой бр. 2 580

4. Проведени здравно - информационни и образователни кампании сред 

населението

брой бр.

5. Участия в електронните средства за масово осведомяване (радио, ТV) брой бр.

6. Публикувани материали в пресата и в интернет брой бр. 12

Предоставяне на обучение на медицински и немедицински 

специалисти, докторанти, специализанти, медиатори

(извън обхвата на националните програми)

1. Проведени основни курсове брой бр.

2. Проведени тематични курсове брой бр.

3. Проведени семинари брой бр.

4. Обучение на докторанти и специализанти брой бр.

5. Обучителни дейности с медицински специалисти от детски градини и 

училища (курсове, семинари и други)

брой бр. 6

6. Обучителни дейности с медиатори ( курсове, семинари и други) брой бр. 1

Отчет на разходите по бюджетната програма 255406

   Персонал 157315

   Издръжка 98091

   Капиталови разходи

Численост на щатния персонал 7
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Бюджетна програма  № 3 “Профилактика и надзор на 

заразните болести”

Целева 

стойност

Показатели за изпълнение НЗБ

1 2 3 4

Разработване на политика по профилактика и надзор на заразните 

болести

2. Участие в разработване на нормативни актове бр. 2

Имунопрофилактика – Изпълнение на Имунизационния календар 

на Република България

1  Извършени проверки по имунопрофилактиката на ОПЛ и МБАЛ брой проверки бр. 1 099

2. Одобрени и изготвени годишни планове и отчети за подлежащите на 

задължителни планови имунизации и необходимите дози биопродукти 

по видове и количества за тяхното обхващане

брой одобрени планове 

и отчети на ОПЛ и 

МБАЛ и брой изготвени 

планове и отчети от 

РЗИ и МЗ

бр. 830

3.  Отчетни и изготвени сведения за извършените задължителни 

планови, целеви, препоръчителни имунизации и реимунизации и 

приложените серуми и имуноглобулини за постекспозиционна 

профилактика 

брой отчетени сведения 

от ОПЛ и МБАЛ и брой 

изготвени сведения от 

РЗИ

бр. 3 331

4. Извършени консултации в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и 

РЗИ

брой консултирани лица бр. 1647

5.  Имунизирани лица в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и РЗИ брой имунизирани лица бр. 1 844

6. Извършени имунизации в имунизационните кабинети на НЦЗПБ и 

РЗИ

брой приложени 

ваксини

бр. 2 253

7. Изготвени справки и сертификати за имунизационно състояние брой справки и 

сертификати

бр. 998

8.  Извършени епидемиологични проучвания на съобщени нежелани 

реакции след ваксинация (НРВ)

брой проучени случаи 

на НРВ

бр. 0

10.  Изготвени анализи на дейностите по имунопрофилактика брой анализи бр. 4

11. Изготвени отчети от РЗИ за изразходвани и налични биопродукти брой отчети бр. 64

12.Участия в комисия по освобождаване от имунизации брой протоколи от 

заседания

бр. 41

13. Извършени акции по имунизации в РПЦ към ДАБ брой отчети бр. 1

14. Извършени имунизации на бежанци по време на акциите брой имунизирани бр. 78

Контрол на заразните болести

1. Изготвени отчети и анализи по надзора и контрола на ОЗБ брой отчети и анализи бр. 16

2. Изготвени сигнални справки и окончателни доклади за проучени 

взривове от ОЗБ

брой справки и доклади бр. 39

3. Изготвени седмични справки и бюлетини по проблемите на заразните 

болести

брой справки и 

бюлетини

бр. 104

4. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и други по 

профилактиката и надзора на заразните и паразитни болести, вкл. и по 

контрола на ВБИ

брой проверки бр. 26 716

5. Издадени предписания по констатирани пропуски по профилактиката 

и надзора на заразните и паразитните болести

брой предписания бр. 948

6. Съставени актове по констатирани нарушения по профилактиката и 

надзора на заразните и паразитните болести

брой актове бр. 133

7. Издадени наказателни постановления по констатирани нарушения по 

профилактиката и надзора на заразните и паразитните болести

брой постановления бр. 131

8. Издадени заповеди за спиране на дейност брой заповеди бр

9. Обща сума от издадените наказателни постановления сума в лв. лв. 22 750

10. Извършени проверки по жалби и сигнали по проблеми, свързани с 

надзора и контрола на заразните и паразитните болести

брой проверки бр. 506

Приложение № 3

Мерна 

единица

Съдържание на 

информацията
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11. Набрани проби за контрол на дезинфекционния и стерилизационния 

режим в детски и лечебни заведения

брой проби бр 13 696

12. Проверени апарати за дезинфекция и стерилизация брой апарати бр. 2 470

13. Извършени паразитологични изследвания на проби от външна среда брой изследвания бр. 6 766

14. Извършени проверки на анофелийни биотопи бр. проверки бр. 373

15. Извършени проверки в лечебни, детски и учебни заведения и други 

по контрол на ДДД дейности.

бр. проверки бр. 2 286

16. Оказана организационно-методична помощ брой ОМП бр. 1 932

Предоставяне на обучение и проведени информационни кампании

2. Проведени курсове по ДДД брой проведени курсове бр.

7. Издадени информационни и обучителни материали общ брой материали бр. 1

8. Проведени национални  и местни кампании брой кампании бр.

Диагностика и профилактика

1. Извършени проучвания на регистрирани случаи на остри заразни 

болести (ОЗБ) 

брой попълнени карти 

за епидемиологично 

прооучване

бр. 5 288

2. Извършени проучвания на регистрирани взривове от ОЗБ брой проучени взривове бр. 33

3.  Извършени първични и консултативни прегледи и манипулации общ брой прегледи и 

манипулации (без 

имунизации и 

проведени консултации 

по повод 

имунопрофилактика)

бр. 1 387

4. Извършени профилактични и диагностични бактериологични 

изследвания

общ брой 

бактериологични 

изследвания

бр. 19 384

4.1 от тях на бежанци брой изследвания бр. 1 413

5. Извършени профилактични и диагностични вирусологични 

изследвания

общ брой 

вирусологични 

изследвания

бр. 5 953

5.1 от тях на бежанци брой изследвания бр. 80

6. Извършени профилактични и диагностични паразитологични 

изследвания

общ брой 

паразитологични 

изследвания

бр. 49 244

6.1 от тях на бежанци брой изследвания бр. 2 873

7. Изследвани детски заведения, домове за медико-социални грижи и др. 

за чревни паразити

общ брой изследвани 

заведения

бр. 302

8. Изследвани лица за чревни паразити в детски заведения, домове за 

медико-социални грижи и др.

общ брой изследвани 

лица

бр. 36 416

9. Извършени профилактични и диагностични серологични изследвания общ брой серологични 

изследвания

бр. 5 953

10. Изследвани материали за рутинна диагностика. общ брой изследвани 

материали

бр. 42 435

11. Извършени консултации на заминаващи в тропически страни 

граждани по проблемите на парзитните болести .

брой консултации бр. 348

12. Извършени консултации на граждани и фирми за ДДД дейности. брой консултации бр. 54

Уведомителен режим

1.Регистрирани фирми за дейности по дезинфекция, дезинсекция и 

дератизация

брой брой 86

Разрешителни режими

1. Издадени хигиенни заключения за дейности с опасни отпадъци брой хигиенни 

заключения

бр. 3

стр. 6



1 2 3 4

2.  Издадени становища за класификация на опасни болнични отпадъци брой становища бр. 363

3. Извършени проверки относно спазване здравните изисквания от 

лечебните заведения за извънболнична помощ, здравни кабинети и 

кабинети за неконвенцианална медицина при регистрацията им.

Брой проверки бр. 446

Управление на проекти

1. Управление и участие в международни проекти брой проекти бр.

2. Управление и участие в проекти на национално ниво брой проекти бр.

3. Изготвени анализи, доклади и информации брой анализи, доклади и 

информация

бр.

Научна дейност

1. Участия в конгреси, научни конференции, семинари брой участия бр. 9

2. Изготвени доклади и съобщения на национални и международни 

форуми

брой доклади и 

съобщения

бр.

Медийни участия Брой участия бр. 30

Колегиуми Брой участия бр. 12

Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция 

и контрол на ХИВ и СПИ

3. Брой лица от групите в най-висок риск, които получават услуги за 

доброволно, консултиране и изследване за ХИВ и научават своя 

резултат, през КАБКИС-СРЗИ

Брой 858

4.Брой лица от групите в най-висок риск, на които е направен скрининг 

за риск от ТВ и са насочени към СБАЛПФЗ-София град от КАБКИС-

СРЗИ

Брой 8

Показатели за изпълнение по Националната програма за превенция 

и контрол на теберкулозата в Република България

1. Регистрирани случаи с туберкулоза Брой 101

2. Регистрирана годишна заболеваемост от туберкулоза (всички 

форми)

Честота 

на 

100 000 

население

7.63

6. Брой контактни лица обхванати с преглед за туберкулоза Брой 786

Отчет на разходите по бюджетната програма 1353657

   Персонал 1107799

   Издръжка 245858

   Капиталови разходи

Численост на щатния персонал 82
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1600.02.01 - Бюджетна програма – „Контрол на медицинските дейности, 

здравна информация и електронно здравеопазване”

Мерна 

единица

МД

Показатели за изпълнение

1 2 3

Продукт/услуга:

Регистрационен режими и разрешителен режим

Подадени заявления за регистрация   на ЛЗИБМП по чл.40 от ЗЛЗ бр. 210

Издадени удостоверения за регистрация на ЛЗИБМП по чл.40 от ЗЛЗ бр. 210

Издадени удостоверения  за промяна в обстоятелствата по регистрацията на 

лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписи 

бр. 373

Издадени заповеди за заличаване на лечебни заведения за извън болнична 

помощ и хосписи

бр. 123

Издадени удостоверения за извършване, промяна в обстоятелствата и 

заличаване на лечебната дейност по чл. 2а

бр.

Издадени удостоверения и справки  за актуално  състояние на извършената 

регистрация

бр. 57

Издадени удостоверения за  регистрация на  лица, упражняващи 

неконвенционални  методи  за благоприятно въздействие върху 

индивидуалното здраве

бр. 24

Издадени удостоверения за недостатъчност по чл. 81 от ЗЛЗ бр. 433

Продукт/услуга

Контрол за гарантиране правата на пациента

Проверки от РЗИ  по жалби и сигнали  бр. 304

Проверки на лицата, упражняващи неконвенционални методи за 

благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве

 бр. 36

Проверка на лечебни заведения  за болнична помощ, ЦПЗ, ЦКВЗ, КОЦ, 

ДМСГ и диализни центрове 

149

Проверка на лечебни заведения  за извънболнична помощ и здравни 

заведения

395

Актове  за административно нарушение /РЗИ /  бр. 6

Продукт/услуга

Проверки за  разходване средствата  от  държавния бюджет по реда на 

чл. 82 от ЗЗ

Проверки от РЗИ  бр. 72

Продукт/услуга

Проверки за изпълнение на медицинските стандарти

Проверки на РЗИ  за изпълнение на  медицинските стандарти /по наредба 

№49/, извън разрешителния режим на лечебните заведения

бр. 2

Проверки на РЗИ  във връзка с разрешителния режим на лечебните 

заведения

бр. 39

Брой издадени Удостоверения от РЗИ  по чл.47 от ЗЛЗ бр. 30

Продукт/услуга

Организиране и контрол на дейността по медицинската експертиза и на 

регионалната картотека на медицинската експертиза

Издадени заповеди  за определяне /закриване на състава на Лекарска 

консултативна комисия /ЛКК/

бр. 189

Издадени заповеди за промени в състава на ЛКК бр. 124

Извършени проверки  по медицинската експертиза  в лечебните заведения бр. 36

Участия в заседания на Регионалния съвет бр. 43

Извършени проверки от Регионален съвет на издадени решения  за временна 

неработоспосбност и експертни решения  по чл. 103, ал. 3 на ЗЗ

бр. 634

Приложение № 4
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1 2 3

Приети и обработени документи за явяване на ТЕЛК бр. 45 506

Обработени  медицински  експертни  досиета  /МЕД/ за служебно 

правосвидетелстване 

бр. 13 340

Проверени, заверени експертни решения бр. 34 134

Изпратени експертни решения  на заинтересованите страни бр. 28 161

Преписиски по обжалвани болнични листове  и експертни  решения бр. 2 262

Преписки с ТЕЛК и НЕЛК, НОИ, Регионална дирекция социално 

подпомагане  и други институции по медицинската експертиза

бр. 79 645

Продукт/услуга бр.

Информационно осигуряване на системата на здравеопазване - 

събиране, обработка, отчитане и анализиране на информация от РЗИ

бр.

Събрани и обработени годишни статистически отчети на лечебни заведения бр. 2 811

Събрани и обработени оперативни статистически отчети на лечебни

заведения

бр. 336

Обработени оперативни сведения и др. статистическа информация 

(съобщения, известия, информационни карти и др.) от лечебните заведения

бр. 19 872

Обработени отчети за финансиране на лечебните заведения по Методиката

за субсидиране на лечебните заведения 

бр. 320

Изготвени справки и информации по искане на други органи и организации бр. 8

Проверки на статистическата отчетност в лечебните заведения бр. 262

Съставени актове за административни нарушения във връзка със

статистическата отчетност

бр.

Разработени анализи, прогнози и оценки от РЗИ за здравно-демографските

процеси на регионално ниво, необходими за формирането на националната и

териториалната здравна политика;

бр. 1

Отчет на разходите по бюджетната програма 336653

   Персонал 258382

   Издръжка 78271

   Капиталови разходи

Численост на щатния персонал 17
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1600.02.02 - Бюджетна програма –  „Осигуряване на медицинска 

помощ на специфични групи от населението”

Показатели за изпълнение

Продукт/услуга

Експертиза на трайно намалената работоспособност

Брой постъпили заявления в РКМЕ бр. 20 582

Брой лица, получили експертни решения за трайна неработоспособност от 

ТЕЛК

бр. 30 498

Брой домашни посещения на ТЕЛК бр. 573

Извършен транспорт за домашни посещения Км 610

Продукт/услуга

Контрол на експертизата на работоспособността

Проверки  по сигнали и жалби бр. 2 383

Проверки по организацията и качеството на експертната дейност на ТЕЛК

и качеството на експертизата на временната неработоспособност и

работата на ЛКК, личните лекари

бр. 67

Проверки по реда на Закона за административното производство бр.

Отчет на разходите по бюджетната програма 276645

   Персонал 157865

   Издръжка 55687

   Капиталови разходи 63093

Численост на щатния персонал 13

Приложение № 5

Мерна 

единица

МД



1600.02.04 - Бюджетна програма - „Психиатрична помощ ”

Показатели за изпълнение

Продукт/услуга

Стационарна психиатрична помощ в отделения към ЛЗБП 

и ЦПЗ

ЛЗБП с разкрити психиатрични отделения/клиники бр. 2

ЦПЗ бр. 1

Брой легла за активно лечение в ЛЗБП и ЦПЗ към края на

отчетния период

бр. 177

Пациенти с психични заболявания на дневно стационарно

лечение

бр. 1 955

Пациенти с психични заболявания на стационарно лечение бр. хосп. 2 814

Брой проведени леглодни бр. 58 371

Брой рехабилитационни курсове чрез ТТ, АртТ и др. бр. 1 259

Спешно стационарно лечение до 24 часа на болни с психични

разстройства с висок риск, спешни състояния и изразена

психомоторна възбуда

бр. 961

Мерна 

единица

Приложение № 6

МД



1600.02.06-Бюджетна програма - ”Медико-социални грижи за деца 

в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване”

Показатели за изпълнение

Продукт/услуга № 1 

Разработване на политики, нормативно регулиране и 

методология

 Координация, методично ръководство и контрол на дейността на 

ДМСГД – извършени проверки

бр. 51

Мерна 

единица

НЗБ

Приложение № 7



Програма 4: Намаляване на търсенето на 

наркотични вещества

Показатели за изпълнение

Извършени проверки в аптеки и складове за търговия

на едро с лекарствени продукти, съдържащи

наркотични вещества

бр. 653

Извършени проверки в програми за лечение с агонисти

и агонисти-антагонисти на лица, зависими към

опиоиди. 

бр. 8

Съставени протоколи от проверките бр. 653

Освобождаване на наркотични вещества от митницата бр.
193

Мерна 

единица

МД

Приложение № 8



Бюджетна програма  № 13 “Администрация”
Показатели за изпълнение

1 2 3 4

Ръководство

Изготвени доклади, планове и отчети за дейността ежемесечни, 

тримесечни, 

годишен и 

извънредни

брой 67

Организиране и разпределяне на работата, възлагането на задачите и 

отчитането на резултатите от изпълнението и контролиране изпълнението на 

планираните показатели по бюджетни програми

качествен 

показател

степени 

(отлично, 

много добро, 

добро и 

задоволителн

о)

много добро

Издадени наказателни постановления брой 462

Издадени заповеди, утвърдени длъжностни и щатни разписания и др. брой 698

Утвърдени протоколи от проведени заседания протоколи от 

заседания на 

дирекционен съвет, 

протоколи от 

заседания на 

Експертен съвет и 

протоколи от 

проведени 

процедури по ЗОП

брой 11

Изготвени и актуализирани вътрешни правила и процедури, заповеди, 

работни инструкции, длъжностни характеристики и др.

брой 31

Административно-правно обслужване

Процесуално представителство пред органите на съдебната власт, вкл. 

участие по дела от административно-наказателен характер

процесуално 

представителство

брой 14

Изготвяне и съгласуване на договори договори брой 101

Изготвени становища за законосъобразността на проектите на актове по 

Административнопроцесуалния кодекс и на актовете и наказателните 

постановления по Закона за административните нарушения и наказания

становища брой 462

Изготвени наказателни постановления по издадени АУАН наказателни 

постановления

брой 462

Изготвени решения по заявелния за достъп до обществена информация брой 34

Изготвени документации за организиране и  провеждане на процедури за 

възлагане на обществени поръчки/публични покани

брой 4

Правни консултации по жалби и сигнали на физически и юридически лица брой 1059

Изпратени  на влезли в сила НП за принудително събиране в НАП брой 262

Управление на човешките ресурси брой

Изготвени  на образци УП2 и УП3 брой 79

Изготвени доклади, справки и отчети за служебните, трудовите 

правоотношения, вкл. осигурителни и данъчни справки

брой 85

Изготвени трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди брой 2647

Организиране и провеждане на конкурси за назначаване на служители брой 10

Програмно и техническо осигуряване свременен хардуер 

и софтуер

степени 

(отлично, 

много добро, 

добро и 

задоволителн

о)

отлично

Съдържание на 

информацията

АПФСОМерна 

единица

Приложение № 9
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1 2 3 4

Осигуряване, поддържане и развитие на информационната и 

комуникационната инфраструктура и сигурността на информацията

качествен 

показател

степени 

(отлично, 

много добро, 

добро и 

задоволителн

о)

отлично

Закупено ново оборудване придобито брой техника 31

Извършени ремонтни дейности за поддръжка на наличното оборудване качествен 

показател за 

постигнатото ниво 

на изправност на 

оборудването

степени 

(отлично, 

много добро, 

добро и 

задоволителн

о)

отлично

Актуализиране и поддържане на публични регистри, база данни и др. 

информация на интернет страницата на РЗИ. Публикуване на информация 

свързана с дейността

брой 635

Деловодно обслужване

Приети, регистрирани, обработени  и насочени документи в ЕДСД брой 33318

Материално-техническо снабдяване качествен 

показател

степени 

(отлично, 

много добро, 

добро и 

задоволителн

о)

много добро

Изготвени на справка  и отчети за разхода на гориво и консумативи индивидуални 

ежемесечни отчети 

по автомобили (10 

броя в СРЗИ), 

обобщен месечен 

отчет

брой 129

Извършване на поддръжка, профилактика, текущ и основен ремонт на 

автомобилния парк

качествен 

показател

степени 

(отлично, 

много добро, 

добро и 

задоволителн

о)

много добро

осигурена и гарантирана безопасна работа в 

изпълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 

съответните подзаконови нормативни актове

качествен 

показател

степени 

(отлично, 

много добро, 

добро и 

задоволителн

о)

много добро

осигуряване на пожарна и аварийна безопасност в 

инспекцията

качествен 

показател

степени 

(отлично, 

много добро, 

добро и 

задоволителн

о)

много добро

Финансово - счетоводно обслужване
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1 2 3 4

Изготвяне на планове, отчети и доклади свързани с финасво-счетоводните 

дейности

ежегоден план, 

тримесечни 

текстуални отчети 

и годишен отчет

брой 6

Изготвяне на отчети за касово изпълнение на бюджета по елементи на ЕБК ежемесечни, 

тримесечни и 

годишен

брой 18

Изготвени  финансови отчети за изпълнение на международни и национални 

програми и др.

ежемесечни, 

тримесечни и 

годишен

брой 23

Изготвени, приети и осчетоводени финансови документи (ПКО, РКО, АО, 

банкови плащания)  и фактури

обработени 

финансови 

документи

брой 62775

Извършени процедури по преоценка и обезценка на финансови активи, 

вземания и задължения и обезценка на нефинансови дълготрайни активи, 

бракуване на дълготрайни активи и материални запаси и годишна 

инвентаризация

ежегодна 

инвентаризация, 

преоценка на две 

години

брой 7

Изготвяне на справки свързани с финансовата дейност, вкл. служебни 

бележки и удостоверения

брой 213

Отчет на разходите по бюджетната програма 821312

   Персонал 603759

   Издръжка 217553

   Капиталови разходи

Численост на щатния персонал 39
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